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ÖZEL KUVVETLER 1-0 
Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi karşısında 
doksan dakika kontrolü elinden bırakmadı. 
Yine fazla pozisyon bulamadı ancak Aslan’a da 
şans tanımadı. Selçuk Şahin’in şutunda Leo 
Franco’nun bir anlık hatası Cim-Bom’u yıktı, 
Fenerbahçe’yi ise yine şampiyonluk potasının 
içine attı 

Kazanan Bursa’nın ensesine yapışacak. Kaybeden 
yarıştan kopacak. Beraberlikte ise ikisi 
kaybetmekle kalmayacak, Beşiktaş’a büyük 
ikramiye vuracak.  
Yüksek tempo, bol aksiyon ve pozisyon. İlk 
yarının özeti bu.  
Galatasaray bireysel takılıyor, Fenerbahçe 
organize ve pas yapıyor. Ne kavga ne şiddet; 
sadece futbol oynanıyor. Ev sahibi Giovani’nin 
çabalarıyla ilk bölümde tribünleri 
heyecanlandırıyor. Keita ortalarda yok. Jo’nun da 
durumu farklı değil. Sarı-lacivertliler ise sakin, 
oyunu açıyor ve Güiza’nın çabukluğundan 
yararlanmak istiyor. Orta alanda ilginçtir; 
M.Topal-Mustafa tercihine karşın üstünlük Selçuk 
ve yanına monte edilen Mehmet Topuz’dan yana. 
Kanatlarda da durum farklı değil. Galatasaray’ın 
agresifliğine Fenerbahçe soğukkanlı bir şekilde yanıt veriyor ve rakibine boş alan 
bırakmıyor. Hocalar memnunki ikinci yarı başlarken değişiklik yok. Dakikalar 
ilerlerken kazanmak için hamle yapan Rijkaard, Arda’yı oyuna alıyor. Bu risk de, 
meyvesini vermiyor. Artık hata yapanın ağır bedel ödeyeceği bölüme giriliyor. O 
hatayı da Franco yapıyor. Hiç de şaşırtmıyor! Selçuk cesaretinin ödülünü alıyor. 
Şablon aynen devam ediyor. Fenerbahçe kalesini iyi savunuyor ve alan bırakmıyor. 
Sonuçta derbinin kazananı oluyor. Şampiyonluk için yeniden umutlanıyor. 
Galatasaray ise favori gözüktü 90 dakikayı hüzünle kapatıyor. 
1’de Mustafa Sarp soldan araya sızdı. Ancak yakın mesafeden orta şut karışımı 
vuruşu sonuçsuz kaldı. 3’te Güiza defansın arkasına klasik koşularından biri yaptı. 
Ancak topu kontrol edemedi. 23’te Servet’in hatalı pasında Güiza ağır davranınca 
konuk ekip önemli bir fırsattan oldu. 3 dakika sonra Özer’in pasında İspanyol golcü 
topu kontrol edemedi. 
57’de o ana kadar varlığı yokluğu belli olmayan Jo, Giovani’ye ‘al da at’ dercesine 
bir pas verdi. Meksikalının plasesi çerçeveyi bulmadı.  
70’te Fenerbahçe’nin golü geldi. Selçuk 30 metreden vurdu, top kaygan zeminde 
yerden sekti ve Franco meşin yuvarlağı ağlarında gördü: 0-1. 90’de Keita’nın enfes 
vuruşunu, Volkan mükemmel çıkardı. 

  

 

  

MAÇIN RÖNTGENİ 
SELÇUK ŞAHİN 
O büyük maçların oyucusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Emre ve Cristian’ın 
yokluğunda Selçuk’un nasıl oynayacağı merak ediliyordu. Ancak sarı-lacivertli 
oyuncu öyle bir oyun sergiledi ki, attığı golden çok daha fazlasını yaptı. Koştu, pres 
yaptı ve 2 kişilik oynadı. Düz ve akıllı futboluyla alkışı aldı. 
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GIOVANI KAÇIRDI 
Bazı anlar vardır telefisi mümkün değildir. Galatasaray’ın genç Meksikalısı Giovani 
Dos Santos da dün öyle bir fırsatı kaçırdı ki, o an dönüm noktası oldu. 57. dakikada 
Jo’nun güzel servisini değerlendiremeyen Giovani, biraz daha dikkatli olabilse Aslan 
öne geçecek ve belki de 3 puanı alacaktı.
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